REGULAMIN
Konkursu o nagrodę
Marszałka Województwa Mazowieckiego
„Inspirująca Biblioteka Roku” – edycja 2020 r.

I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorzy:
- Samorząd Województwa Mazowieckiego, z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 26, 03-719
Warszawa;
- Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego,
z siedzibą przy ul. Koszykowej 26/28, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 365, zwana dalej
„Biblioteką Wojewódzką”.
2. Celem Konkursu, organizowanego w ramach „Strategii rozwoju kultury w województwie
mazowieckim na lata 2015 – 2020” pole strategiczne B „Uczestnictwo – włączenie –
spójność” jest aktywizowanie społeczności lokalnych do uczestnictwa w kulturze,
wzmacnianie spójności terytorialno-społecznej Warszawy i Mazowsza, umacnianie kapitału
społecznego i budowanie wspólnot lokalnych poprzez wspieranie bibliotek publicznych
w podejmowaniu działań nastawionych na poszerzanie formuły działalności w kierunku
„miejsca kultury”.
Celem szczegółowym jest wyłonienie i nagrodzenie biblioteki, która zorganizowała bądź
zorganizuje w okresie od 1 stycznia do 30 września 2020 r. najciekawsze wydarzenie
kulturalne, we współpracy z przynajmniej: jednym partnerem z samorządu lokalnego
(np. dom kultury, szkoła itp.) oraz jednym partnerem z organizacji pozarządowych (np.
stowarzyszenie, fundacja itp.).
3. Tegoroczna edycja Konkursu skierowana jest do wszystkich bibliotek publicznych z terenu
województwa mazowieckiego, niezależnie od formy organizacyjnej.
II. Zasady udziału w Konkursie
1. Zgłoszenia do Konkursu należy przesyłać lub składać osobiście, w formie papierowej,
w terminie do 30 września 2020 r., na adres Biblioteki Wojewódzkiej: ul. Koszykowa 26/28,
00-950 Warszawa, skr. poczt. 365, z dopiskiem na kopercie Dział Wojewódzkiej Sieci
Bibliotek - Konkurs „Inspirująca Biblioteka Roku”.
2. Zgłoszenie powinno zawierać wypełniony Wniosek wraz z załącznikami - materiałami
związanymi z projektem (np. plakaty, ulotki, informacje w prasie lokalnej, informacje ze
strony internetowej/portalu społecznościowego biblioteki itp.).
3. Wniosek musi być opatrzony podpisem dyrektora biblioteki.
4. Biblioteka uprawniona do udziału w Konkursie może przesłać jedno zgłoszenie dotyczące
wydarzenia kulturalnego przeprowadzonego do 30 września 2020 r. W przypadku projektu
obejmującego cykl imprez należy zgłosić wybrane wydarzenie.
5. Biblioteka Wojewódzka ma prawo odrzucić zgłoszenia niespełniające warunków
niniejszego Regulaminu.

III. Rozstrzygnięcie konkursu
1. Wszystkie zgłoszenia spełniające wymogi formalne zostaną poddane ocenie merytorycznej
Komisji Konkursowej, powołanej przez Dyrektora Biblioteki Wojewódzkiej. W skład
Komisji wchodzi 4 instruktorów Działu Wojewódzkiej Sieci Bibliotek.
2. Komisja Konkursowa, dokonując oceny zgłoszeń, weźmie pod uwagę następujące kryteria
merytoryczne:
- zgodność ze Strategią Rozwoju Kultury w województwie mazowieckim na lata 2015 –
2020;
- promocja książki i czytelnictwa;
- pielęgnowanie tożsamości lokalnej;
- liczba partnerów samorządowych i pozarządowych współpracujących przy realizacji
wydarzenia;
- kontynuowanie współpracy z ww. partnerami;
- sposoby promocji (od tradycyjnych do wykorzystania nowoczesnych technologii);
- zewnętrzne źródła finansowania.
3. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne, wiążące dla wszystkich
uczestników Konkursu i nie przysługuje od nich odwołanie.
4. Oficjalne wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Biblioteki
Wojewódzkiej w listopadzie br. Nagrodzona biblioteka otrzyma informację drogą mailową.
5. Wręczenie dyplomów odbędzie się na uroczystości zorganizowanej przez Bibliotekę
Wojewódzką.
IV. Nagroda
1. Nagroda w Konkursie finansowana jest przez Samorząd Województwa Mazowieckiego,
zgodnie z Uchwałą nr 226/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 17 grudnia
2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2020 rok z późn. zm.
2. W Konkursie przyznana zostanie nagroda w wysokości 7.000 zł (siedem tysięcy
złotych).
3. Nagrodzona biblioteka poda numer rachunku bankowego, na który zostanie przelana kwota
nagrody.
4. Środki finansowe otrzymane w formie nagrody można przeznaczyć wyłącznie na realizację
ustawowych zadań biblioteki publicznej. Dopuszcza się refundację kosztów wydarzenia
kulturalnego zgłoszonego do Konkursu.
5. Organizatorzy zachowują prawo wglądu do faktur i innych dokumentów finansowych
związanych z wykorzystaniem nagrody.
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V. Postanowienia końcowe
1. Biblioteka, które otrzyma nagrodę, zobowiązana jest do przesłania do Biblioteki
Wojewódzkiej na adres: instr@koszykowa.pl, relacji z przebiegu nagrodzonego wydarzenia
kulturalnego, z uwzględnieniem: krótkiego opisu, zdjęć (do których prawa autorskie posiada
biblioteka) i innych ciekawych materiałów. Nagrodzona biblioteka wyraża zgodę na
zamieszczenie nadesłanych materiałów na stronie internetowej Biblioteki Wojewódzkiej
www.koszykowa.pl.
2. Biblioteka Wojewódzka nie bierze odpowiedzialności za nielegalne wykorzystanie zdjęć
opublikowanych na stronie www.koszykowa.pl przez osoby nieupoważnione.
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